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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                        Μσηιλήνη  11/03/2020 
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                         Αριθ. Πρωη.: 8345        

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ   

ΣΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      
ΤΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΤΠΗΡΕΙΩΝ                   ΠΡΟ:  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΙΩΝ          1. Απνιπκαληηθή Λέζβνπ-  

_________________________________________            άββα Α. Υαζάπεο Γ. Ο.Δ. 

                                                                                               Μπηηιήλε, Λέζβνπ 

Γ/λζε: Δι. Βεληδέινπ 13-17 Μπηηιήλε         2. Μειαρξνηλφο Αξγχξεο- 

Σαρ. Κσδ: 811 32             Απνιπκάλζεηο, Απεληνκψζεηο,  

Πιεξνθνξίεο:  Πειαγία Αξάκβνγινπ             Μπνθηνλίεο 

                                                                                              Μφξηα Λέζβνπ 

Σει: 2251350565           3. Καξαγεσξγίνπ ηξαηήο 

Fax: 2251350510               Απνιπκάλζεηο, Απεληνκψζεηο,  

e-mail: promithies@mytilene.gr                                           Μπνθηνλίεο 

                  Μπηηιήλε, Λέζβνπ 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

 

 Ο Γήκνο καο ελδηαθέξεηαη λα αλαζέζεη ηελ ππεξεζία  κε ηίηιν: «Καηαπνιέκεζε εληφκσλ θαη 

ηξσθηηθψλ», πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο πνζνχ 20.000,00 €  ρσξίο ΦΠΑ (17%). 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο έρεη εθδνζεί α) ε κε αξηζ. 325/2020 

Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο  θαη β) ε βεβαίσζε ηεο αλ. Πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ 

ηεο παξ. 1
α
  ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζην νηθείν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ 

ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο. ρεηηθή ε αξηζκ. 29/2020 κειέηε. 

 

Παξαθαινχκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά γηα ηελ αλσηέξσ ππεξεζία ζην 

πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, μέτρι ηην  Πέμπηη, 12/03/2020. 

 

Ο θάθεινο ζα αλαγξάθεη κε θεθαιαία γξάκκαηα ηα εμήο: 

ΠΡΟ: Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο  

ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινχκε, καδί κε 

ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α. Τπεχζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ φηη 

δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73  ηνπ Ν.4412/2016. ε 

πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ε πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο 

ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 79Α ηνπ Ν.4412/2016 θαη 

αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ 

θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
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δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, 

θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Η ππεχζπλε δήισζε γίλεηαη απνδεθηή εθφζνλ έρεη ζπληαρζεί μεηά ηην κοινοποίηζη ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο.  

β. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (β θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ είλαη εν ιζτύ καηά ηο τρόνο 

σποβολής ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο,  εθφζνλ έρνπλ 

εθδνζεί έσο ηρεις (3) μήνες πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο.  

 

Ο ανάδοτος θα μας προζκομίζει επιπλέον: 

1. Άδεια καταπολζμηςησ εντόμων και τρωκτικών ςε κατοικημζνουσ χώρουσ  εγκεκριμζνη από 
το  Υπουργείο Αγροτικήσ Ανάπτυξησ και Τροφίμων. 
2. Πιςτοποιητικό Διαςφάλιςησ Ποιότητασ ISO για παροχή υπηρεςιών ελζγχου παραςίτων. 
3. Πιςτοποίηςη για το ακολουθοφμενο ςφςτημα Περιβαλλοντικήσ διαχείριςησ ςφμφωνα με 
το διεθνζσ    πρότυπο ISO 14001. 
4. Πιςτοποίηςη για ζνα  (1) τουλάχιςτον υπεφθυνο επιςτήμονα (γεωπόνο, χημικό κ.λ.π.) με 
εμπειρία ςτο αντικείμενο, με πλήρη και αποκλειςτική απαςχόληςη και ζμπειρο προςωπικό 
εξειδικευμζνο ςτην καταπολζμηςη παραςίτων. 
5. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο (εάλ ζπκκεηέρεη κε 

αληηπξφζσπφ ηνπ) (άξζξν 93 ηνπ Ν.4412/2016). 

6. Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Δπηκειεηήξην. 

 

Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (5 θαη 6) γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα 

(30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

 

7.Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη ηεξεί ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/2016, πεξί 

πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Η ππεχζπλε δήισζε γίλεηαη απνδεθηή εθφζνλ έρεη ζπληαρζεί, μεηά ηην ζτεηική ενημέρωζη 

ηοσ προζωρινού αναδότοσ, από ηην σπηρεζία μας.  

Η πιςτοποίηςη τησ μόνιμησ ςυνεργαςίασ των εν λόγω επιςτημόνων να αποδεικνφεται από τη 
ςχετική άδεια καταπολζμηςησ εντόμων και τρωκτικών τησ εταιρείασ, από το Υπουργείο 
Αγροτικήσ Ανάπτυξησ και Τροφίμων. 
 

Σσντάξας 

 

Τμηματάρτης Διεσθύντρια Γεν. Γραμματέας 
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